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Kära Diurvän!
Vintern verkar ha kommit för att
stanna. Vi alla längtar efter våren och
värmen men vi får härda ut. Värre är
det då för alla hemlösa katter runt om
i vårt rike. Tänk på att det är väldigt
enkelt att ge en utekatt skydd samt
mat/vatten. Har ni någon katt i ert
område som är hemlös såförsök att
hjälpa dem, de kommer att uppskatta
detta och ni gör en mycket god
gärning, ni kan vara skillnaden
mellan liv och död!
Vi på Tassebo vill tacka er alla för alla
ina och goda julklappar. Katterna har
ätt massor av godis,flltar, hyddor och
leksaker.

Filippa är en
av de katter som
hade dött av
svält och kyla
om inte snälla
människor hjälpt
henne.

PiEppa hittades
en pressenning.

i en trädgård under
(}Jesom 60r i huset

tycf?Je att de hörde ett svagt jamande
och när de Eyfter på pressenningen
ser de en heCt utmärgfad Eten ksztt,

Aven personalen har fått massor av
god choklad, detta är verkligen mycket
uppskattat och våra kattvårdare är
äl värda detta då de gör allt de kan för
att katterna ska må så bra som möjligt.
Nu blickar vifram emot ett nytt år
med förhoppning om att hjälpa så
många katter som möjligt till ett bättre
liv.

som var väläigt nära döden. (}Je

Nu är snart
påsken

ansvärt mager att man nästan är

huar.,

ringde ti[[ oss och vi skjckszde upp
dem ti[[ (}Jin Veterinär på Väfa så
att defictse

om vi tunde få henne

att överCeva. P,fter ett dygn hos
veterinären med näringsdropp, fict
hon R,gmma ti[[ oss. J{on är så fruf?Jrädd för att hon sksz gå sönder när
man tar

i henne men hon är jätte-

!?sCenoch äCskszrmännisk.pr.
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rcack alla ni Sdm skickat
../ulkdrt till dSS, det tir.Jätterdligt att

fl se (J11del ap de

katttJr Sdm

har ~lilpt till

Pi

ett lpckligt liv. OCPettir alltid

fl

g/lipande att
bilder dch bra'
rån katterna dch dertCf
IImi!Jer.

GrJtfchtf söker ftrifutfnde

ett hem ht7s

nti§t7n mpcket snäll t7chftrsttiende
perst7n. cYet7n är en mpcket st7citfl t7ch
mpsi§ ktdt men ht7n blir /itu stresstfd
t7ch dti ktfl/ ht7n bittfS. cYet7n PiU
§tirntf lektf men med mtiutf. Ö(JJcnst7m
tfdt7pteru henne kt7mmer tftt

fl en

mpcket speciell t7ch §ltrd ktftt, bUtf
mtfl/ ftrsttir hennes s/Jrtik.
62d! C1bacha fi fira
påsken

l..

'~'f'V( dr";~
(~"

•••>'

'.,J/

'~.

dem ldngkrr rjier

ifkltiiL.
"'/"

3d.•••.••.•..
:i ~

i el! eg-e! hem.

~;oJ<.U,qIt

en rlk!ig/am!!!!!

.Kommer ni ihåg Ka~enne?
Vi har skrivit om henne två
gånger innan och vädjat till
någon riktigdjurvän att ge henne
en chans) trots att hon var lite
sk~gg.
För ca 1 år sedan fick hon
äntligen ett hem hos en riktigt
förstående matte. Nu tilljul fick
vi ett brev om hur Ka~enne hade
klarat
det n~a
livet
som familjekatt. Här
nedan
kommer
delar
av brevet.
Hej! För snart ett år sedan fick jag den
stora äran att ta med katten kayenne
hem. Det blev ett äventyr eftersom hon
var räddare än rädd. För att låta henne
vänja sig med mig, pratade jag ständigt
med henne medan hon nyfiket och
mycket misstänksamt tittade på
mig. Detta prat och mitt "pratkelande"
resulterade i att hon nu lystrar till
namnet Pusse eftersom jag sa så ofta
att hon var så "pusse-go". Efter några
veckor la hon för första gången sitt
huvud i min hand, det var oerhört hedrande! Aret som gått har förändrat
henne, hon är fortfarande mycket
misstänksam mot nya människor men
med mig känner hon sig trygg. Hon
sover tätt intill mig i sängen och om

hon går och lägger sig före mig får jag
snällt lägga mig runt henne, hon flyttar
sig inte! Detta gillar jag mycket eftersom hon tidigare flög iväg när jag försiktigt nuddade vid henne. Hon leker
med mig, pratar mer och mer och
spinner så att hon sätter i halsen av
lycka när jag kelar med henne .
Fortfarande har hon inte en enda gång
hoppat upp i mitt knä, men hon sitter
kvar om jag lyfter upp henne. Sover
gör hon hellre sidan om mig. Hon tillåter att jag klipper hennes klor och jag
får röra henne över hela kroppen. När
jag har varit borta från henne ett tag,
grälar hon på mig när jag kommer hem
Då sitter hon i mitt knä och "klagar" ett
tag, sen ska hon jagas runt i lägenheten och då ser hon strålande lycklig ut.
När hon lekt färdigt rullar hon runt på
golvet nära mig, sträcker sig och visar
stolt sin vita mjuka mage.
Pälsen får jag borsta när hon är på det
humöret, så hon glänser som guld i det
röda och är kritvit i det vita.
Hon älskar att få beröm och hon är en
helt underbar katt!
Ja, hon är helt underbar och jag är
så oerhört tacksam över att få ha
henne hos mig, känner mig extra hedrad eftersom hon var så oerhört rädd.
Vill med dessa rader åter tacka för att
ni lät mig få henne och låta er veta att
hon har det bra!
Med varm hälsning "Pusses" matte
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LOfJfJisverksamh et
Wei/ands vind iir öppen varje
liirdag mellan kl J 00-1400.
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Den 9/5 har vi vår nästa stora
gårdsmarknad mellan kl 11-15.
Öppen våffelservering!
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Postadress: Box 13141, 250 13 Helsingborg

PlusGiro: 35 28 62-7

Besöksadress: Pilshultvägen 13 Kungshult.
Telefon: 042-214146 (Obs:telefonsvarare)
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Kontakta@djurhemmet-tassebo.se
marianne.hansson@dj urhemmet -tasse bo. se
marie.hansson@djurhemmet-tassebo.se
webmaster@djurhemmet -tassebo .se
Hemsideansvarig & Fotograf Mats Hansson

www.djurhemmet-tassebo.se

Tryck Intergraphic AB i Helsingborg
Layout Mats & Marie Hansson
Copyright © DjurhemmetTassebo 2005-2009

